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Legislativní změny 

• 13 nových položek
• účinnost od 1.1. 2019
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1. novela Nařízení vlády č. 425/2016 Sb. 
o seznamu informací zveřejňovaných 

jako otevřená data



Legislativa 
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Legislativní změny 
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2. novela Nařízení vlády č. 425/2016 Sb. 
o seznamu informací zveřejňovaných 

jako otevřená data je v přípravě.
• 20. 11. veřejné konzultace na MV

https://tinyurl.com/ODkonzultace
• Open Data Wishlist

https://tinyurl.com/ODwishlist



• Novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/37/EU ze dne 26. června 2013 o 
opakovaném použití informací veřejného sektoru 
a otevřených datech

– tzv. delegační akt – povinný seznam datasetů s 
vysokou socio-ekonomickou hodnotou (Open API)  
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Legislativní změny 



Strategické dokumenty 

3. Akční plán ČR 
Partnerství pro 

otevřené vládnutí na 
období let 2016-2018

Akční plán pro 
rozvoj digitálního 

trhu 

Strategický rámec 
rozvoje veřejné 

správy 

Akční plán pro 
Společnost 4.0 

Akční plán o 
budoucnosti 

automobilového 
průmyslu

Strategie rozvoje 
ICT služeb VS 
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Strategické dokumenty

Zdroj: Digitální Česko



https://opendata.gov.cz https://data.gov.cz

•Starý

8

Weby otevřených dat 2017



Portál otevřených dat
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https://data.gov.cz



Další aktivity 
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Pracovní skupina pro otevřená data 
(RVIS)

Výroční zpráva o stavu otevřených 
dat v ČR za rok 2017

Otevřené formální normy

Komunikujeme přes GitHub



Česko v mezinárodním hodnocení

• posun ze skupiny followers 
do skupiny fast-trackers,

• celkově 21. místo z 28 zemí
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Open Data Maturity Report 2017 



Podpora ze strany MV ČR 

• Implementace strategií v oblasti otevřených 
dat II.
– Vzdělávat pracovníky veřejné správy ČR
– Pomáhat při publikaci a propojování dat 
– Zlepšovat stav otevřených dat

12

Školení Konzultace Workshopy



Otevřená data na webu 
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Portál otevřených dat 
https://data.gov.cz

• Národní katalog otevřených dat (NKOD)
• Postupy, návody, doporučení
• Otevřené formální normy (OFN)



@otevrenadata

Michal Kubáň
michal.kuban@mvcr.cz

https://data.gov.cz
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